
2. třída  22. - 26. 6. 2020

Ahoj.

Učebnice si vybereme až na začátku školního roku, abyste si mohli probíranou látku o prázdninách ještě projít. :)

Podle nařízení ministra školství se pro den rozdávání vysvědčení ruší veškerá opatření. Nemusíme mít roušky nebo udržovat odstup. To je fajn. Pan
ministr však trvá na tom, že všichni žáci, kteří si pro vysvědčení osobně přijdou, musí předložit potvrzení o bezinfekčnosti. To samé potvrzení, které
předávali  žáci při nástupu do školy 25. 5. 2020. Toto potvrzení je stále v odkazu  Důležité informace na webových stránkách. Stačí opravdu jen
Prohlášení rodiče o bezinfekčnosti dítěte. Prosím, abyste si ho vytiskli a 30. 6. 2020 přinesli do školy. :(

Všem rodičům děkuji za shovívavost a trpělivost. Víme, že jste to neměli jednoduché!!!

Mějte se krásně a těším se na setkání se všemi, kteří se přijdou se školou a páťáky rozloučit.

Tibor Vojtko, řed. školy

Co vypracujete a budete chtít zkontrolovat, pošlete mi, ráda vám zašlu poslední zpětnou vazbu.:-)

předmět
UČ, PS, 

písanka, čítanka
rozsah
stránek

cíl, čeho má být dosaženo poznámka, doplnění, upozornění

vyučující Mgr. Katarína Málková (malkova@zsvaldice.cz)

ČJ

UČ 89 - 94 závěrečné opakování Týdenní plán už nepíši – vybírejte cvičení, můžete využít učebnici 
 i přes prázdniny (odevzdávat se bude v září)

PS

34 , 35 opakování učiva 2.ročníku - procvičujte, využijte i přes léto 

36, 37 Kvítkovy testíky  - můžete zaslat (ke kontrole, pochlubit se)

38 Kvítkova křížovka - všichni lehce zvládnete (užijte si ji)

ČT
110 - 111

112
prázdninové čtení E.Beranová „Konec školního roku“

Hurvínkovy vtipy pro zasmání, prázdninová básnička



s porozuměním Rozlučte se s čítankou – nebo ji udělejte radost a občas v ní přes léto čtěte.:-)

ČPD 33 – 45, 48 procvičování učiva - cvičení na procvičení učiva 2.ročníku (využijte i o prázdninách)

předmět
UČ, PS, 

písanka, čítanka
rozsah
stránek

cíl, čeho má být dosaženo poznámka, doplnění, upozornění

vyučující doc.PhDr. Tibor Vojtko PhD. (vojtko@zsvaldice.cz)

PRV
UČ + PS 63 - 65

Léto
příroda v létě

- na louce, v lese, u vody
- ochrana přírody
- procvičuj v sešitě (křížovky, doplňovačky, nalepuj obrázky..)

UČ + PS 66 cestování , výlety

UČ 67 závěrečné opakování - zahrajte si společně hru, která prověří vaše znalosti
- namaluj, jaké budou tvoje prázdniny (PS)

Předmět Uč, PS,
písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Cíl, čeho má být dosaženo Poznámka, doplnění, upozornění

Vyučující Mgr. Zdenka Říhová (rihova@zsvaldice.cz)

Matematika Učebnice 60, 61 Procvičování učiva

Přes prázdniny procvičovat  násobilku 2, 5, 10, 1,4,3 a jiné 
osvojené učivo 2. ročníku.

Pracovní sešit 64 Procvičování učiva



Pracovní sešit 
–Už počítám 
do 100

Dokončit zbývající stránky. Nedokončená cvičení kdekoliv  v sešitku si můžeš přes 
prázdniny dokončit.

Pracovní sešit – Jak je lehká násobilka ponechat přes 
prázdniny doma, přinést po prázdninách do školy, nic 
v     něm nevyplňovat, bude se pokračovat ve 3.třídě.  



Předmět Uč + PS Rozsah
stránek

Cíl, čeho má být dosaženo Poznámka, doplnění, upozornění

Vyučující Mgr. Michaela Lüftnerová (luftnerova@zsvaldice.cz)

Hudební 
výchova

Učebnice 
Pracovní sešit

------ opakování písní odkaz na stránku https://decko.ceskatelevize.cz/pisnicky-
doktora-noticky

https://decko.ceskatelevize.cz/pisnicky-doktora-noticky
https://decko.ceskatelevize.cz/pisnicky-doktora-noticky

